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Сертић потпуно преузима приватизацију  
Аутор:С. Б.   

Посао око продаје преосталих 650 српских предузећа, неће завршити установа која је то и 
започела. Око 300 људи из Агенције, која 2016. неће постојати, прелази у Министрство 
привреде 

АГЕНЦИЈА за лиценцирање стечајних управника биће надлежна за све стечајне поступке у 
Србији. Под њену "капу" прећи ће најмање 650 поступака у неприватизованим предузећима 
који се тренутно воде пред Агенцијом за приватизацију. Ово предвиђају измене Закона о АЛСУ 
које су се у уторак нашле пред парламентом. То је само почетак гашења Агенције за 
приватизацију, која почетком следеће године више неће постојати. 

Министар привреде Жељко Сертић у уторак је најавио да ће они већ у новембру пред 
Скупштину Србије изаћи са изменама Закона о Агенцији за приватизацију. Уколико га 
Скупштина прихвати, око 300 запослених из ове институције ће прећи у Министарство 
привреде и тако ће окончати продају стратешких предузећа за која рок истиче тек следеће 
године. По Закону о приватизацији, друштвена својина мора да "изађе" из фирми до краја ове 
године. 

- Наша идеја је да у новембру или децембру ове године изађемо са новим законом који ће 
регулисати рад Агенције за приватизацију, а намера је да се та агенција угаси, будући да се и 
процес приватизације приводи крају - рекао је Сертић. - Да ли ће Агенција за приватизацију 
постојати и следеће године зависи од тога да ли ће бити потребан прелазни период, од 30, 60 
или 90 дана. Ако посланици усвоје наш предлог биће дат прелазни рок, али свакако је идеја да 
Агенција за приватизацију више не постоји у економском систему Србије. 

Управо у уторак је пред чланове Владе Србије стигао и одговор Љубомира Шубаре, директора 
Агенције за пориватизацију, кога је Влада почетком октобра удаљењу са дужности. 

- Пре пола сата је стигло изјашњење Шубаре о одлуци Владе. У наредних неколико дана ћемо 
донети одлуку - рекао је Сертић. - Морам прво да прочитам изјашњење али не верујем да може 
да се деси нешто што ће то променити. 

"ЖЕЛЕЗАРА" 

Објављивањем уговора о увођењу професионалног менаџмента у Железару Смедерево, без 
сагласности партнера ХПК Инжењеринг Министрство привреде би - прекршило закон. 

- Страни инвеститор не жели да дође у земљу у којој зна да ће пред камерама морати да 
преговара. Оног момента када компанија ХПК буде сагласна да се уговор објави, он ће бити 
објављен - рекао је Жељко Сертић.  
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ГРАДИЋЕ СЕ СТАНОВИ У БИП 

Две трећине објеката на локацији Београдске индустрије пива, која иде у банкрот, припада 
Дирекцији за имовину Србије, напоменуо је у уторак министар привреде. 

- БИП као компанија није власник највећег дела простора у коме је и то ће кроз стечајни 
поступак бити дефинисано - рекао је Сертић.  

- Поступак продаје ће бити јаван, а како ће се одвијати зависи и од стечајног управника и 
стечајног судије. Имамо документ у ком Агенција за приватизацију обавештава да БИП не 
може да буде продат кроз модел продаје капитала. Ту се не ради о вољи било чијој, већ закон 
дефинише правила и прописује шта морате да имате од документације и процедуре. 

Министар верује да евентуални купац бренда БИП, пошто ће се имовина ове фабрике ускоро 
продавати, неће наставити да ради на садашњој локацији. Зато је сасвим могуће да на том 
месту никну станови. 

 

Република кроји плате на локалу  
Аутор:С. С. Р. - С. Б.   

ОСНОВИЦА за обрачун плата која буде предвиђена буџетом Србије биће горња граница за све 
запослене у јавном сектору. Покрајинске и локалне касе моћи ће својим службеницима да 
обрачунавају само мање зараде. Тренутно је основица за обрачун 17.101 динар, а иде се на то да 
буде око 22.000 динара, колико износи "минималац". То све предвиђа Нацрт закона о платама 
у јавном сектору, који је почетак реформе примања. 

Како објашњава извор "Новости" из Владе, колике ће основице бити у локалним самоуправама, 
зависиће од тога колико имају новца. Такође, бројка може да зависи и од трошкова живота у 
одређеној средини. 

Иако је готово извесно да ће најмања плата бити око 22.000, а највећа 7,5 пута већа, око 
155.000, и даље се конкретно не зна ко се овом пропису радују, а чији ће новчаник бити тањи. 

- Биће свакако и губитника и добитника. Сада се не зна ко су они, и мислим да ће 
Министарство настојати да ту дискусију одгоди што више, јер су и сами свесни да од тог 
тренутка крећу да се организују озбиљнији отпори из оних делова јавне управе који су у 
губитку - објашњава Милена Лазаревић, виша програмска менаџерка у Центру за европске 
политике. 

Тренутне неправедне разлике највеће су између администрације и јавних агенција, где се плате 
слободно утврђују и нису ни у једном постојећем платном режиму. 

- Иако у тим агенцијама нема много запослених, те плате највише боле оне који имају уско 
регулисана примања - додаје Лазаревић. - Није логично да они који пружају услуге зарађују 
више од оних који пишу законе и дају облик државној политици. Тренутно имате и нелогичну 
ситуацију да министри зарађују мање од својих помоћника. 

3 

 



Нацрт закона је тек закорачио у јавну расправу. Део општина сматра да је он добро решење, 
али има и оних који се не надају најбољем. 

 
НЕМЦИ СТРОГИ, СКАНДИНАВЦИ НАГРАЂУЈУ У ЕВРОПИ питање распона плата у 
јавном сектору није јединствено решено. Како обајшњава Милена Лазаревић, свака земља сама 
утврђује систем. - У Немачкој су плате у целом јавном сектору врло строго регулисане, а у 
скандинавским државама менаџери у јавном сектору имају приличну слободу да награђују 
запослене по учинку - каже Лазаревић и додаје да је једино што се заиста свуда тражи јесте 
транспарентност, јер је логика да износи плата оних које плаћају порески обвезници морају да 
буду доступне јавности и лаке за израчунавање. 

- Досадашња пракса Владе ми даје више разлога за стрепњу него за наду - каже Душан Динчић, 
председник Савског венца. - Бојим се да је идеја која води предлагача ближа политичком 
маркетингу, него намери да се ова област прецизно дефинише и у потпуности уреди. Треба 
имати на уму основне чињенице о висини животних трошкова који никада не могу да буду исти 
у центру Београда и у малој општини негде у унутрашњости, као и то колики је допринос 
одређених општина буџету. Слажем се да се повећају плате људима са нижом спремом и да се 
ограниче плате највишег нивоа, али се бојим да ће се овако једним давно виђеним захватом 
пропагирати својеврсна "уравниловка". 

Има и оних који су предлагали да однос између најмање и највеће плате у јавном сектору буде 
један према - пет. 

- Тренутно се најмањи од највећег коефицијента разликује девет пута - каже Горан Живковић 
из Синдиката "Слога" и додаје да су тражили да се смањи на однос један према шест или чак 
један према пет. 

КОМУНАЛЦИ  ИЗУЗЕТИ 

ЗАКОН се односи на кориснике јавних средстава, а јавна комунална предузећа нису ни 
директни, нити индиректни корисници буџета. 

- Не би било популарно, нити економски оправдано да се јавна комунална предузећа укључе у 
овај закон - објашњава Милан Грујић из синдиката запослених у овој делтаности СССС. - 
Највећи проблем су јавна предузеђа основана при држави, а она су потпуно изузета из свих 
ових закона. Верујемо да ће морати да се укључи и одређени корективни фактор, јер трошкови 
живота нису исти у Београду, Бабушници и Врању. Мислим и да ће проблем бити минималне 
разлике, свега 300 до 500 динара по платним разредима. 
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Храна се баца због пореза, а сиротиња гладује 

Аутор:Љ. Малешевић 

Мада је у Србији сваки девети грађанин у апсолутном сиромаштву, а трећина на линији беде, 
неспорно је да се много хране бацa. Поготово велике количине хране бацају маркети,  
пекаре, фабрике и други произвођачи, и то само зато што, и када би желели да их поклоне 
народним кујнама, у којима су оброци све мањи и оскуднији, или социјално угроженом 
становништву, на поклон морају да плате ПДВ и порез. 
Француска је једна од ретких држава које имају закон о вишковима хране, по којем 
супермаркети морају да учине све да спрече бацање хране, а имају обавезу да оно што се не 
прода, донирају у хуманитарне сврхе или као храну за животиње. Ону најмање употребљиву 
донирају за компостирање. Закон прописује да супермаркети већи од 400 квадратних метара 
морају потписати уговоре с хуманитарним установама о донирању вишка робних залиха. При 
том, донатори хране не само да добијају признање целог француског друштва већ их и држава 
ослобађа плаћања ПДВ-а и неких других мањих пореза. 
Србија би, уколико замисао буде преточена у закон, могла ускоро  бити прва држава у региону 
која има свој закон о вишковима хране. На тај начин би социјално угрожени, они који нису 
корисници народних кујни и који не остварују право на макар један кувани оброк дневно, 
лакше долазили до хране. Она би се дистрибуирала из институција као што су геронтолошки 
центри, предшколске установе, али и велики трговински ланци. 
Наиме, министарства рада, запошљавања, борачких и социјалних питања, пољопривреде и 
заштите животне средине, трговине и финансија кроз радну групу разматрају могућност да се 
донесе такав законски пропис о вишковима хране, али да донатори хране буду ослобођени од 
плаћања ПДВ-а, као да се и оно што се поклања сиротињи контролише да би се утврдила 
безбедност и исправност донације. 
По објашњењу члана те Радне групе, народног посланика и председника Економског кокуса 
Скупштине Србије Владимира Марковића, циљ закона о вишковима хране је, с једне стране, 
штедња, а с друге, брига о најугроженијим слојевима становништва. Додаје да очекује да до 
краја године буду усвојена правила која би помогла социјално угроженом становништву и 
зауставила улудо бацање вишкова хране. 
– Узор за тај закон била је Француска, која је утврдила да се у држави годишње баци хране 
вредне неколико милијарди евра, а и у Србији та цифра је, такође, веома висока – објаснио је 
Маринковић. – Надам се да ће се с Министарством финансија постићи договор о томе да храна 
које  буде тако дистрибуирана буде ослобођена од плаћања пореза на додату вредност. 
Потребно је да видимо који је то број људи којима би се она донирала, на који начин ћемо 
осмислити моделе транспорта, дистрибуције, направити договоре с великим трговинским 
центрима и малим предузећима, студентским центрима и свима онима који производе храну, а 
с Министарством пољопривреде о томе на који начин ће се спроводити контрола. 
Пилот-пројекат Студентског центра у Крагујевцу 
Маринковић је указао на пилот-пројекат, који спроводи Студентски центар у Крагујевцу, 
истичући да  је за мање од године подељено више од 13.000 оброка. 
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– Имамо могућност преко студентских центара, великих хипермаркета, трговинских ланаца, 
малих предузећа, пекара, да обезбедимо вишак хране, који би се искористио другачије него 
сада, и да при том  будемо и социјално одговорни – објаснио је Маринковић. 
 
 
 
 

 
 
Eкономски кокус у борби против црне економије 
Извор:Фонет 
 
Председник Економског кокуса Владимир Маринковић изјавио је да мали кораци и мали 
резултати које је Економски кокус предузео указују на добар почетак стварања повољног 
пословног амбијента и да је циљ радне групе да од Србије створи лидера у економији у региону. 
Чланови Економског кокуса су у Дому Народне скупштине са делегацијом Стејт департмента 
Сједињених Америчких Држава, представницима Националне алијансе за локални економски 
развој (НАЛЕД), Међународног републиканског института (ИРИ) и УСАИД Србија истакли 
резултате у стварању повољног пословног амбијента, преноси Фонет. 
Приоритет рада Економског кокуса је да се избори са црном економијом, покаже одговорност 
према својим грађанима, али и страним инвеститорима, рекао је Маринковић. 
Члан Економског кокуса Зоран Бабић рекао је да су унутар Кокуса и поред позиције и 
опозиције успели да изграде мостове којима покушавају да ставе у фокус економију и 
привреду. 
Циљ Економског кокуса је не само да саслуша и институционално решава проблеме већ и да 
законе имплементира на терену, да на њих укаже и предлаже их Народној скупштини, рекао 
Бабић и додао да од САД очекују сарадњу са најбољим компанијама и развој технологија. 
Кристин Тефт, представница делегације Стејт департмента САД из Вашингтона, нагласила је да 
их радују економске реформе које су примењене и да Србију види као лидера у региону. 
 
 

Сертић: Прекршио бих закон када бих објавио уговор о Железари 

Извор:Танјуг 

Министар привреде Жељко Сертић рекао је да би, објављивањем уговора о увођењу 
професионалног менаџмента у "Железару Смедерево", без сагласности партнера "ХПК 
Инжењеринг" – прекршио закон. 

"Страни инвеститор не жели да дође у земљу у којој зна да ће пред камерама морати да 
преговара. Оног момента када компанија ХПК буде сагласана да се уговор објави, он ће бити 
објављен", рекао је Жељко Сертић новинарима у парламенту, пренео је Танјуг. 
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"БИП је банкротирао" 

Министар привреде Србије Жељко Сертић изјавио је да је Београдска индустрија пива (БИП) 
прошле седмице отишла у банкрот на предлог стечајног управника. 

"Стечајни управник је прошле седмице предложио, а суд прихватио да БИП иде у банкротство. 
У том процесу ће се сад одредити шта коме припада, направиће се врло јасна листа имовине, 
опреме, права која припадају предузећу", рекао је Сертић новинарима у Скупштини Србије, 
преноси Бета. 

Истакао је да две трећине објеката на локацији БИП-а већ припадају Дирекцији за имовину 
Србије. 

"БИП као компанија није власник највећег дела простора у коме је, и то ће кроз стечајни 
поступак бити дефинисано", рекао је српски министар привреде и поновио да је Дирекција за 
имовину Србије власник 70 одсто простора те компаније. 

Прецизирао је да одлуку о томе да ли је нешто тајно или није, доноси Комисија за заштиту 
конкуренције и да би он, када би самовољно објавио уговор, прекршио закон. 

"Прекршио бих закон када бих објавио уговор, тог момента за сву штету компанија ХПК може 
да тужи државу", навео је министар. 

Његов предлог је да сви заинтресовани за проблематику објављивања таквих података седну за 
"сто", од повереника за заштиту информација па до других, да се направи план шта је то што 
треба да се измени у законима како би био направљен одржив и избалансиран ниво и чиста 
ситуација, као и шта су то заштићени подаци. 

Сертић је објаснио да по закону податке о томе шта је нешто тајно или није одређује та 
комисија, а не повереник за заштиту информација од јавног значаја. 

"Образложење Шубаре тешко да ће променити одлуку владе" 

Жељко Сертић је изјавио да је стигло образложење Љубомира Шубаре на одлуку владе да буде 
удаљен с позиције директора Агенције за приватизацију, уз опаску да не верује да ће ту 
прочитати нешто што до сада већ није познато и што би могло да промени ту одлуку. 

Сертић је новинарима у Скупштини Србије рекао да ће министарство у наредних неколико 
дана дати и своје образложење, а затим ће предложити Влади Србије коначно решење за тај 
случај. 

"Не верујем да може да се деси нешто што ће Шубара да убаци у образложење, а што ми већ 
нисмо знали и што ће променити одлуку владе", рекао је министар. 

Према његовим речима, ако влада донесе одлуку о разрешењу Шубаре, именоваће некога као 
вршиоца дужности. 
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"Наша идеја је да у новембру или децембру ове године изађемо са новим законом који ће 
регулисати рад Агенције за приватизацију, а намера је да се та агенција угаси будући да се и 
процес приватизације приводи крају", рекао је Сертић. 

Упитан да ли то значи да у 2016. неће постојати Агенција за приватизацију, он није могао 
прецизно да одговори, јер, како је навео, то зависи од неких чинилаца, те да ће и за гашење 
Агенције бити потребан прелазни период, од 30, 60 или 90 дана... 

"Ако посланици усвоје наш предлог биће дат прелазни рок, али свакако је идеја да Агенција за 
приватизацију више не постоји у економском систему Србије", рекао је Сертић и додао да је 
такође идеја и да мали број од 300 запослених у Агенцији преузме Министарство привреде. 

Сертић је поручио да приватизација постаје прошлост, и подсетио да 31. децембра друштвена 
имовина неће постојати аутоматски, те да ће се цео простор за управљање стечајевима 
редизајнирати. 

Влада Србије је почетком октобра 2015. донела решење о удаљењу са дужности директора 
Агенције за приватизацију, на предлог министра привреде. 

Министарство привреде саопштило је да је затражило удаљење Љубомира Шубаре са места 
директора Агенције за приватизацију због бројних пропуста у раду, наводећи да Агенција није 
радила ажурно у корист инвестиција, већ је наставила дугогодишњи инертан рад. 

 

 

 

 

ОТКРИВАМО Кори спремила нове измене закона: Ево како ће се ићи у 
пензију и колике ће бити отпремнине  
Аутори:Бојана Анђелић/Гордана Булатовић  
 
Запослени у јавном сектору који су стекли услов за пензију а више нема потребе за њиховим 
радним местом добиће отпремнину као технолошки вишак. 
Ово је, како сазнаје „Блиц“, суштина нових измена Закона о начину одређивања максималног 
броја запослених у јавном сектору које је припремила министарка државне управе Кори 
Удовички.  
По овим изменама, запослени који испуњавају услов за пензију (жене са 60 година и шест 
месеци живота, а мушкарци са 65), у пензију ће отићи једино уколико се њихово место гаси. 
Они ће у том случају добити отпремнину предвиђену за технолошке вишкове, која је знатно 
већа од накнаде за пензионисање која им следује по Закону о раду и која износи две просечне 
плате.  
У Министарству државне управе кажу да износ ових отпремнина неће бити мањи од 200 евра 
по години стажа, без обзира на висину зарада. Тако ће неко ко има 30 година стажа и плату од 
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50.000 динара, уместо око 800 евра, колико би добио за одлазак у пензију, добити чак 6.000 
евра. Али под условом да је цео радни век провео на истом послу.  
Иначе, по Закону о раду отпремнина коју је послодавац дужан да исплати по основу 
технолошког вишка не може да буде мања од збира трећине плата свих година радног стажа 
код последњег послодавца. Удовички је овај нови предлог решавања вишка запослених 
припремила након одлуке Уставног суда да обустави примену одредбе Закона о начину 
одређивања максималног броја запослених у јавном сектору која се односи на принудно 
пензионисање жена које су навршиле 60,5 година живота.  
Засад је, међутим, само реч о предлогу који треба да усвоје Влада и Скупштина.  
- Ово би, без обзира на одлуку Уставног суда, убрзало рационализацију са којом се већ касни. 
Објективно, ове измене би само још прецизније дефинисале како омогућити пензионисање 
дела запослених. Нема говора о новом плану којим би се, уместо вишкова запослених који 
испуњавају услове за пензију, отпуштали неки други кадрови - објашњава извор „Блица“ из 
Владе.  
 
 

 

 

 

Узбуњивачи морају да буду заштићени од одмазде 
Аутор: Александра Петровић 

До средине октобра правном саветовалишту „Пиштаљке” обратило се 463 оних који су 
указивали или желели да упозоре на различита кршења закона 
Том Дивајн, међу чијим клијентима је био легендарни полицајац Френк Серпико, који је 
разоткрио корупцију у њујоршкој полицији (Фото Прес центар УНС-а) 

Претња новинарима истовремено је и претња свим будућим узбуњивачима да не сарађују са 
новинарима. Заштита новинарских извора је неопходан услов за слободу штампе, а задатак 
новинара је да буду солидарни са узбуњивачима. 

То су поруке са конференције „Заштита узбуњивача и новинарских извора”, у организацији 
портала „Пиштаљка”, која је одржана у прес-центру Удружења новинара Србије. 

Главни уредник „Пиштаљке” Владимир Радомировић нагласио је да Закон о заштити 
узбуњивача неће значити ништа ако га не користимо. 

– Ни најбољи закон не значи ништа ако надлежни органи не реагују на пријаве узбуњивача. 
Новинари су на истом задатку и дужни су да штите своје изворе. Када одбију да открију свој 
извор, новинари тиме упућују поруку свим будућим узбуњивачима да ће бити заштићени као 
извор информација. То је порука да узбуњивачи могу без страха да се обрате новинарима – 
рекао је Радомировић. 
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Председник Извршног одбора Удружења новинара Србије Петар Јеремић истакао је да и у 
Кодексу новинара пише да не треба откривати своје изворе, али да проблеми могу настати када 
се анонимни извори измишљају, што није ретка појава. 

Конференцији је присуствовао и амерички стручњак Том Дивајн, који се заштитом узбуњивача 
бави од 1979. године и до сада је радио са више од пет хиљада узбуњивача којима је помогао да 
се заштите од одмазде послодавца. Међу његовим клијентима је и легендарни полицајац Френк 
Серпико, који је разоткрио корупцију у њујоршкој полицији. 

Дивајн заговара снажну законску заштиту узбуњивача и био је консултант радне групе за 
израду српског Закона о заштити узбуњивача. 

– И Мартин Лутер и Галилео и Коперник били су узбуњивачи у своје време. И они су имали 
одмазду. Тога ће увек бити, јер људи који имају моћ увек покушавају да прете онима који желе 
да ограниче њихову моћ – рекао је Дивајн. 

Примена нашег Закона о заштити узбуњивача почела је 5. јуна ове године. До средине октобра 
правном саветовалишту „Пиштаљке” обратила су се 463 узбуњивача или потенцијална 
узбуњивача, тражећи савете о томе коме могу пријавити злоупотребе, о судским поступцима и 
примени закона. 

Конференцији је присуствовала и новинарка Јелена Спасић, која је 2011. године објавила текст 
„Државни органи потпуно неспремни за рат”, због чега је била кривично гоњена, јер је наводно 
нанела штету безбедности земље, а заправо је објавила информације које јавност има право да 
зна. Она је рекла да до данас није добила документ са одлуком тужилаштва да одустаје од 
кривичног гоњења. 

Владимир Радомировић навео је примере бившег директора Хитне помоћи Борка Јосифовског, 
који је још 2006. године говорио о спрези између неких лекара и погребних предузећа, али је 
због тога био жртва одмазде, јер је одмах био смењен и добио је отказ. 

И судија Јакшић је узбуњивач 

Том Дивајн је прошлог викенда на семинару судија у Врњачкој Бањи говорио о примени 
Закона о заштити узбуњивача. Када је у сали емитована порука америчког полицајца Френка 
Серпика, за реч се јавио судија Благоје Јакшић, члан Високог савета судства. Он је испричао 
како је био ухапшен и провео у притвору пет и по месеци због тога што је унутар ВСС указивао 
на незаконит реизбор судија и залагао се да се неизабране судије врате на посао. 
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Радио Кикинда пред гашењем? 

Извор:РТВ 

Због блокаде рачуна и пробијања рока за достављање нове процене вредности капаитала 
Агенцији за приватизацију, Радио Кикинда, најстарији електронски медиј на северу Баната, 
није се ни нашао на списку медија који би у првом кругу могли добити новог власника. 

 У Јавном предузећу Информативни центар Кикинда тренутно је 11 запослених који од јуна не 
добијају плате. У току су разговори Синдиката, кикиндске локалне самоуправе и пословодства 
ЈП ИЦК о разрешењу тешке ситуације. Како сада ствари стоје, још један медиј у Србији биће 
избрисан из регистра. 

У марту ове године, због дуговања од око три милиона динара, кикиндска "Топлана" блокирала 
је рачун ЈП ИЦК. Почетком маја, у врло отежаним условима пословања, из Агенције за 
приватизацију стиже допис у којем се тражи нова процена вредности капитала, уз скраћене 
рокове. 

"Ми смо нову процену вредности капитала завршили крајем маја. Међутим, у међувремену нам 
је Агенција послала допис да та документација мора да стигне до 19. маја. Тај скраћени рок ми 
нисмо могли да испоштујемо јер смо иначе због болкаде рачуна имали великих проблема како 
све то да исфинансирамо. Тако да смо ту документацију послали 26. маја. Очигледно наше 
објашњење није уродило плодом", објашњава Синиша Бошков, директор ЈП ИЦК. 

У комуникацији између Агенције, пословодства ИЦК и локалне самоуправе неко је затајио. 
Започињање процеса приватизације медија подразумевало је и бољу организованост Агенције 
у том поступку. 

"Биће да су се размимоилазили неки рокови, неки мејлови и кад је у питању Агенција за 
приватизацију и када јуе у питању реакција ЈП ИЦК. Била сам изненађена што Радио Кикинда 
није ушла у приватизацију јер нисам имала никаву информацију да смо ми као оснивачи било 
шта дужни конкретно да чинимо. Оно што је била наша обавеза и што смо испоштовали је 
скупштинск одлука о моделу и начину приватизације"– каже Станислава Хрњак, чланица 
Општинског већа. 

У међувремену, од 18 запослених у ЈП ИЦК, седам радника одлучило се за социјални програм. 
Од јуна, од када је престала Исплата зарада из општинског буџета , 11 запослених долази 
свакодневно на посао, али без плата. Због блокаде рачуна у међувремену нису уплаћени ни 
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порези, ни доприноси. Наши саговорници наглашавају да се овај правни вакум што пре мора 
разрешити 

"Чинимо све , и ми и локална самоуправа да пронађеном начин и модел даљег функционисања 
у овим условима. Морам да поновим да у Закону о јавном информисању децидно стоји да 
локална самопуправа, Покрајина и Република нермају права да финансирају јавна предузећа 
која сер баве иинформисањем", констатује директор ЈП ИЦК, Синиша Бошков. 

"Ми се сада налазимо у једном правном вакуму. Тај правни вакум нас, сев заједно кошта. Пре 
свега кошта људе запослене у ЈП ИЦК. Они са пуимим правом треба да знајуа шта се дешава 
данас и шта могу да очекују сутра", додаје Станислава Хрњак. 

И запослени у Радио Кикинди и даље чекају званичан допис из Агенције за приватизацију о 
следећем кораку у том поступку, односно упис акција запослених, бивших запослених, 
пензионера. Иако је коначна процењена вредност капитала 150 хиљада динара, с обзиром на 
тренутна дуговања од преко шест милиона динара мало је веровати да ће Радио Кикинда 
опстати. 

 

 

 

Камионџије одлазе из фабрике без зарада и повезаног стажа 

* Радници који су морали да повуку тужбе за исплату заосталих зарада како би 
користили социјални програм, ипак морају да плате неколико десетина хиљада за 
адвокатске трошкове 

Аутор: З.Р. 

Крагујевац - Реализација социјалног програма у Застави камионима продужена је до средине 
седмице, како би се свим, или већини "камионџија" који су се крајем маја изјаснили за 
социјални програм, омогућило да повуку тужбе против предузећа за исплату заосталих зарада, 
што је основни услов за добијање отпремнина приликом " добровољног" напуштања фабрике.  

Споразумни раскид радног односа са фабриком, уз једну од три опције из понуђеног 
социјалног програма, до јуче су потписала 164 од укупно око 240 преосталих радника, а 
коначан број знаће се већ сутра.  

Радници Камиона који су до јуче потписали социјални програм више су него незадовољни због 
тога што су претходно морали да повуку тужбе против фабрике и притом плате адвокатске 
трошкове који, тврде, достижу и до неколико десетина хиљада динара. Истичу с тим у вези да 
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их је "продао синдикат", јер је са пословодством потписао споразум који предвиђа повлачење 
тужби за неисплаћене зараде, или одустајање од потраживања до 31. маја наредне године, када 
фирмама Групе Застава возила истиче заштита од поверилаца. "Камионџијама" се, иначе, 
према официјелној информацији, у просеку дугује између седам и осам зарада.  

Они који су се определили да годину дана буду на списку незапослених, негодују јер због 
неажурности чиновника још нису на евиденцији Националне службе за запошљавање. 
Радници су незадовољни и зато што из фабрике одлазе без повезаног радног стажа, јер им 
доприноси нису уплаћени већ 37 месеци. 

 
 

 

 

ИМТ одвозили у историју, куда ће сада радници? 

Извор:Б92 

Неколико стотина бивших радника ИМТ-а окупило се данас на Новом Београду да се 
информишу која су њихова даља права и поступци у фази стечајног поступка.  

Скуп је одржан испред фабрике Индустрије машина и трактора над којом је Привредни суд у 
Београду недавно отворио стечајни поступак. 

Председник Удружених синдиката Србије “Слога“ Жељко Веселиновић је окупљеним 
радницима објаснио које су даље процедуре око формирања Скупштине и Одбора поверилаца, 
и који су даљи кораци које радници треба да предузму у наредном периоду како би адекватно 
наплатили своја потраживања. 

Веселиновић је уједно позвао раднике да Удруженим синдикатима Србије “Слога“ дају пуномоћ 
ради заступања у Скупштини и Одбору поверилаца где би се делегирао представник 
запослених.  
 
У том смислу, руководство Синдиката „Слога ИМТ“ започело је прикупљање потписа радника 
којим се „Слога“ као синдикат овлашћује за заступање запослених код стечајног дужника ИМТ-
а, што подразумева све радње у стечајном поступку и на Скупштини поверилаца. 

“Акцијом покретања активног заступања у стечајном поступку Синдикат „Слога“ ставља до 
знања да своје чланове и раднике не оставља на цедилу и да ће им пружити сваку правну и 
другу помоћ како не би остали ускраћени за своја права, макар она била из стечајног 
потраживања”, наводи синдикат у саопштењу. 
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